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Förord 
 
Den här uppsatsen ingår som kandidatarbete i utbildningen informationsekonomi vid 

Blekinge Tekniska Högskola. Uppsatsen handlar om förhållandena mellan individuella 

lönekriterier och arbetsmotivation. 

 

Det har varit roligt och lärorikt. Det har dock samtidigt varit påfrestande och tidskrävande, 

men vi anser ändå att uppsatsskrivandet har lärt oss mycket. Vi vill passa på att tacka våra 

respondenter för att de tog sig tid för våra intervjuer och att de så öppet delade med sig av sina 

erfarenheter. 

 

Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Lesley Appelgren för uppskattade råd och 

vägledning under arbetet med uppsatsen. 
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______________________ ______________________ ______________________  

Dan Ericson    Maria Malmberg  Heidi Svensson
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Sammanfattning 
 
 
Titel: Individuell lön som motivationsfaktor 

Förhållandet mellan kriterier för individuell lön  
och arbetsmotivation inom offentlig verksamhet 

 
Författare: Dan Ericson daer01@student.bth.se 

 Maria Malmberg mamd01@student.bth.se 

 Heidi Svensson hesb01@student.bth.se 

Handledare: Lesley Appelgren 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng. 

Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelse för hur utvalda 
lönekriterier förhåller sig till arbetsmotivationen inom offentlig 
verksamhet. Undersökningen belyser på vilket sätt lönesättaren tolkar hur 
individuell lönesättning genom dess kriterier påverkar arbetsmotivationen. 

Metod: Vår uppsats bygger på en kvalitativ metodteori. Där vi genom intervjuer 
med lönesättare inom den offentliga sektorn sökt svaret på vårt syfte. 

Slutsatser: Den lärdom vi har fått är att det finns svårigheter att använda 
lönekriterierna för individuell lön som motivationsfaktor som de är 
utformade idag. Vi anser att studien har medfört till en ökad förståelse för 
de svårigheter som finns i samband med individuell lön inom offentlig 
verksamhet.  
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Summary 
 

Title: Individual salaries as a motivator  
The relationship between the criteria’s for individual wages and work 
motivation in the public sector. 

Authors: Dan Ericson daer01@student.bth.se 

 Maria Malmberg mamd01@student.bth.se 

 Heidi Svensson hesb01@student.bth.se 

Supervisor: Lesley Appelgren 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 

Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 10 credits. 

Purpose: Our purpose with this thesis is to increase knowledge about work 
motivation in the public sector and how it is influenced by chosen 
criteria’s for individual wages. The essay determines in what way the wage 
director interpret how individual wages through its criteria’s effects work 
motivation. 

Method: This thesis is a study based on a qualitative method. To answer our 
purpose, we have made interviews with wage directors in the public sector. 

Results:  The knowledge we have received is that it’s hard to use the criteria’s for 
individual wages as a motivator, as they are stated today. The study has 
contributed with an understanding on witch difficulties that can occur in 
connection with individual wages in the public sector.  
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera det ämne vi har valt och dess bakgrund. 

Därefter kommer vi att redogöra för vår problemdiskussion för att sedan avsluta med den 

frågeställning och det syfte vi kommer att arbeta med i vår uppsats. 

1.1 Bakgrund 
De flesta verksamheter behöver medarbetare för att överleva på arbetsmarknaden. Dessa 

medarbetare förväntar sig en ersättning för sin insats. Det är därför viktigt för verksamheter 

att ha bra och välutarbetade lönesystem. Det är dock inte alltid lätt att veta vilken löneform 

man ska tillämpa. 

 

Vad lön innebär kan man få olika svar på beroende på vem man frågar. Frågar man den 

anställde kan denne svara att lön innebär ett mått för att mäta hur pass kvalificerat arbete man 

har eller hur bra man jobbar.1 Mestadels anser anställda att det är ett bidrag till försörjning2. 

Om man istället frågar arbetsgivaren kan denne säkert svara att de anställdas löner ska 

medverka till att målen för verksamheten uppnås. Lönen ska även bidra till att de anställda 

arbetar mer effektivt.3 

 

När en lönesättare ska välja löneform finns det i grunden två alternativ. Det första alternativet 

innebär lika lön för lika arbete. Det andra alternativet ger istället lön efter insats och 

prestation.4 Det är det senaste alternativet, som kallas individuell lönesättning som vi har valt 

att undersöka i vårt arbete.  

 

Allt fler arbetsplatser tillämpar individuell lönesättning, såväl privata som offentliga, och de 

centrala kollektivavtalen syftar till sådan lönesättning. De flesta avtalsområden har 

överenskommelser om att lönen skall grundas på arbetets svårigheter och arbetstagarens sätt 

att utföra arbetet.5 Med detta menas att lönen grundas på kriterier. Inom den offentliga sektorn 

har lönen i alla tider grundat sig kring befattningen och skillnader i skicklighet har inte 

1 Fredholm, Jonsson; Rättvis lön, 1987 
2 Stone; Human resource management, 2001 
3 Arbetsgivarverket; Sätt rätt lön, 1998 
4 Lindblom; Lön och belöning, 1996 
5 Andersson, Harriman; Rätt lön på rätt sätt, 1999 
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nämnvärt påverkat lönen. Numera säger de offentliganställdas löneavtal att en bedömning av 

skicklighet och resultat ska ligga till grund för lönen.6 

1.2 Problemdiskussion 
En av de mest centrala faktorerna i ett anställningsförhållande är lönen. Lönen är till för att 

stimulera och motivera löntagarna och därmed nå ett bra resultat. Ju starkare sambandet 

mellan lön-motivation-resultat är, desto effektivare blir lönen som styrinstrument. Det gäller 

att skapa en rotation mellan lön, motivation och resultat.7 För att detta samband skall vara 

positivt förutsätts det att lönen är individuell och differentierad, skriver Lantz. Med det menar 

han att rätt använd är lönen ett styrmedel mot ökad lönsamhet och effektivitet. Lönesättningen 

kan felaktigt använd få motsvarande negativa effekter i form av bristande motivation och 

oönskad personalavgång.8 

 

Inom den offentliga sektorn tillämpades länge ett system med i princip lika lön för lika arbete 

och samma utbildning. Denna typ av lönesättning innebar att löneförhandlingar på ett enkelt 

sätt kunde hanteras på central nivå. När man sedan mer och mer introducerade individuell 

lönesättning inom den offentliga sektorn blev löneformen ett instrument för 

verksamhetsstyrningen. Den här typen av styrning introducerades för att på ett aktivt sätt 

hantera de effektivitetskrav som ställs på den offentliga sektorn. 9  

 

Det följer positiva effekter med att belöna dem som det ligger i organisationens intresse att 

belöna. Nästan omedelbart kommer de övriga mer eller mindre anpassa sitt beteende så att 

även de blir belönade. Eriksson och Leander menar att detta leder till att det långsiktiga 

intresset främjas. På detta sätt skulle man långsiktigt kunna åstadkomma en 

personalsammansättning som prestationsmässigt ligger på en hög och jämn nivå.10 

Frick vill belysa att det finns en risk att individuell lön kan bli för godtycklig. Lönesättaren 

måste ha klart för sig att det ständigt pågår en löneprocess, positiv eller negativ, i 

organisationen.11 

 

6 Andersson, Harriman; Rätt lön på rätt sätt, 1999 
7 Lundberg, Hellström; Lönekultur, 1985 
8 Lantz; Att sätt lön, 1995 
9 Eriksson, Leander; Konsekvenser av individuell lönesättning, 1994 
10 Eriksson, Leander; Konsekvenser av individuell lönesättning, 1994 
11 Frick; Lönesamtal, 2004 
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Hellström och Lundberg skriver att det krävs ett systematiskt och tålmodigt arbete i varje 

verksamhet för att skapa och underhålla lönesättningen. Lönesättningen ska bidra till att öka 

medarbetarnas engagemang och därmed också till ett bättre resultat för verksamheten. Sättet 

att öka medarbetarnas motivation och engagemang varierar. Den enskilde medarbetaren har 

också olika värderingar för vad som leder till motivation, exempelvis intressanta 

arbetsuppgifter och bra arbetsmiljö. En av de centrala frågorna i anställningsförhållandet är 

dock lön och därför är lönesättningen alltid ett av företagets instrument att motivera och 

stimulera medarbetarna.12 Lönesättningen ämnar med andra ord bidra till ökad motivation hos 

de anställda. 

 

För att den individuella lönesättningen skall fungera som ett styrinstrument finns det ett antal 

fastställda kriterier. Lönekriterier sätts upp för att vara ett verktyg i bedömningen av 

medarbetarnas prestationer13. Vidare ska lönekriterier ligga till grund för individuell lön och 

ha en klar koppling till de mål som ska uppnås.14  

 

Eftersom vi har talat med ett flertal personer som jobbar inom den offentliga sektorn och som 

uttryckt missnöje angående individuell lön, är det inom detta område vi vill utföra vår studie. 

Offentlig verksamhet är även intressant eftersom det är svårt att mäta en ekonomisk vinst i 

dessa organisationer. Det finns endast begränsade resurser att fördela till lönesättningen. 

Enligt Andersson och Harriman har individuella löner länge tillämpats i privata sektorn, 

därför upplevs det inte som något nämnvärt problem där15. Detta resonemang leder oss till vår 

fråga. 

1.2.1 Problemformulering 
Efter ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande forskningsfråga: 

Hur förhåller sig de teoretiska individuella lönesättningskriterierna till den verkliga 

arbetsmotivationen för individer inom offentlig verksamhet? 

 

12 Hellström, Lundberg; Lönekultur, 1985 
13 Kompendiet Lärarförbundet; Påverka din lön, 2004 
14 Frick; Lönesamtal, 2004  
15 Andersson, Harriman; Rätt lön på rätt sätt, 1999 
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1.3 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelse för hur utvalda lönekriterier förhåller sig till 

arbetsmotivationen inom offentlig verksamhet. Undersökningen belyser på vilket sätt 

lönesättaren tolkar hur individuell lönesättning genom dess kriterier påverkar 

arbetsmotivationen.  
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2. METOD 
Under metodavsnittet kommer vi att beskriva hur vi ska arbeta med uppsatsen. Vi kommer att 

redogöra för vår övergripande metod och vårt tillvägagångssätt. Meningen med detta avsnitt 

är att skapa förståelse för de förutsättningar och val som har präglat studien. 

2.1 Övergripande metod 

2.1.1 Undersökningsmetod 
Vi har valt att utföra en kvalitativ undersökning för att uppnå syftet med vår uppsats. Dessa 

undersökningar är sådana där man samlar in, analyserar och tolkar data som inte kan 

kvantifieras meningsfullt, det vill säga uttryckas i sifferform, anser Lekvall och Wahlbin16.  

Enligt Olsson och Sörensen pekar den kvalitativa forskningen på det unika i varje situation 

och bygger på en individuell tolkning av resultatet17. Holme och Solvang anger att detta 

angreppssätt karakteriseras av låg formaliseringsgrad och närhet till källan som informationen 

hämtas från. De betonar att syftet med angreppssättet är att skapa en djupare förståelse och att 

man med hjälp av metoden vill fånga individens åsikter och uppfattningar.18 Även Lundahl 

och Skärvad konstaterar att kvalitativa undersökningar utmärks av att man försöker förstå hur 

människor upplever sig själva och sin omgivning, det vill säga forskaren är ute efter att få 

reda på hur världen uppfattas, inte hur den är19.  Holme och Solvang menar att vi vid en 

kvalitativ metod inte har och kan inte heller få någon garanti för att det sätt varpå vi tolkar det 

insamlade materialet överensstämmer med de uppfattningar som respondenterna hade20.  

 

Vi anser att det är viktigt att problemet får avgöra vilken metod som ska användas. Syftet med 

vår undersökning var att tolka och förstå lönekriteriers förhållande till motivation inom 

offentlig verksamhet och därför använde vi oss av en kvalitativ ansats. Med tanke på vår 

problemformulering passade det alltså bäst att använda denna typ av metod.  

Kritik mot den kvalitativa ansatsen framförs bland annat av Edvardsson m. fl för att man 

undersöker ett så litet empiriskt material och därför kan man med denna typ av undersökning 

inte generalisera21. Vi var dock inte ute efter att generalisera utan vi skulle undersöka hur de 

16 Lekvall, Wahlbin; Information för marknadsföringsbeslut, 1993 
17 Olsson, Sörensen; Forskningsprocessen, 2001 
18 Holme, Solvang; Forskningsmetodik–om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 
19 Lundahl, Skärvad; Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999    
20 Holme, Solvang; Forskningsmetodik–om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 
21 Edvardsson, m fl; Mätning av tjänstekvalitet i praktiken, 1998 
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lönesättare som vi pratade med såg på saken, för att vi skulle skapa oss en bild av förhållandet 

mellan lönekriterierna och arbetsmotivationen.  

 

Vi tycker att det skulle finnas många nackdelar med att göra en kvantitativ undersökning när 

det gäller vårt ämnesområde. Kvantitativa data ger ingen kunskap om detaljer eller hur 

människor tänker och fungerar. Dessa data ger ofta svar på hur många men sällan varför. Med 

en sådan metod hade vår undersökning blivit mer ytlig. Vi var ute efter mer än bara enkla 

svar, vi ville förstå hur respondenterna tänker och känner. Detta skulle vara svårt att 

undersöka med en kvantitativ metod. En kvalitativ undersökning försöker fånga de 

intervjuade personernas värderingar, motiv och innebörd och dessa kan vara svåra att mäta. 

2.1.2 Angreppssätt  
Det finns olika angreppssätt att använda sig av under arbetes gång. I princip finns det två 

vägar att gå när syftet är att producera kunskap om samhället, organisationer eller mänskligt 

beteende. Det ena kallas för deduktion och det andra för induktion. I en deduktiv studie 

använder man teorier som utgångspunkt för att göra antagande om hur olika fenomen i 

verkligheten skall vara. Om vi i stället utgår ifrån empiri för att få fram generell kunskap 

använder vi oss av en induktiv studie.22  Det finns även ett tredje sätt att arbeta på som kallas 

abduktion. Det innebär att man utgår ifrån teorin när man genomför sin empiriska 

undersökning och därefter går man tillbaka till teorin för att komplettera med mer kunskap. 

Med andra ord tar den sin början i empirisk undersökning, men med stöd i teorin.23 Man 

pendlar alltså här mellan deduktion och induktion för att förstärka teorin.  

 

I vår studie använder vi oss av ett deduktivt tillvägagångssätt. Vi har valt detta 

tillvägagångssätt eftersom vi först ville få en grundläggande kunskap inom ämnet individuell 

lönesättning och dess kriterier samt motivation. Vi samlade in teori om ämnet och denna 

hjälpte oss sedan att konstruera intervjuguiden. När vi tillgodogjort oss den kunskap vi 

behövde utförde vi den empiriska undersökningen.  

Vad vi tycker är viktigt att tänka på vid en deduktiv ansats är att man ändå har ett öppet 

förhållningssätt vid intervjuerna och att man inte styr resultatet för hårt i sitt sätt att vara. Man 

ska vid användning av den deduktiva ansatsen testa eller tillämpa teorier på verkligheten men 

22 Andersen; Den uppenbara verkligheten, 1998  
23 Johansson, Lindfors; Att utveckla kunskap, 1993 
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det är samtidigt viktigt att man är öppen för nya infallsvinklar på problemet, för att få ett så 

bra resultat som möjligt.  

2.1.3 Perspektiv 
Perspektiv innebär att vi väljer de aspekter som bedöms relevanta och viktiga. Perspektivet 

kan liknas vid en lins som vi tolkar verkligheten genom.24  

För att betrakta vårt problem kommer vi att använda oss av ett lönsättarperspektiv. Detta 

eftersom vår avsikt var att undersöka motivation och dess förhållande till normativa 

lönekriterier. I detta hänseende anser vi att lönsättarna är mest intressanta att studera. Vi anser 

att lönesättare har en helhetssyn på kriterier och arbetstagarens motivation. Undersökningen 

belyser hur lönsättaren tolkar huruvida individuell lönesättning genom dess kriterier påverkar 

motivationen inom offentlig verksamhet.  

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Litteraturstudie  
För att få fram information inom det valda ämnesområdet började vi med litteratursökning. 

Denna sökning har till största del skett genom de bibliografiska sökredskapen vid Blekinge 

Tekniska Högskola och Karlskrona stadsbibliotek. Artiklar har vi sökt via Internet och då har 

vi bl.a. använt oss av sökorden belöningssystem, individuell lönesättning/lön, offentlig 

verksamhet, lönekriterier, motivation, effektivitet, resultat, compensation och reward systems. 

Vi har även använt litteratur från tidigare kurser och litteratur som ingår i denna kurs.  

2.2.2 Urval 
Statistisk generalisering eller representativitet är enligt Holme och Solvang inte några centrala 

syften när det gäller kvalitativa metoder. De menar dock att urvalet ändå är en avgörande del i 

undersökningen. Vidare betonar de att om man får fel personer kan undersökningen bli 

värdelös. De framhåller att urvalet vid kvalitativa metoder görs systematiskt utifrån vissa 

medvetet formulerade kriterier.25 Det är denna typ av urval som Lekvall och Wahlbin 

benämner bedömningsurval och här väljer man alltså efter vissa kriterier ut intervjupersoner 

som på förhand anses intressanta för undersökningen.26   

 

24 Lundahl, Skärvad; Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
25 Holme, Solvang; Forskningsmetodik–om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 
26 Lekvall, Wahlbin; Information för marknadsföringsbeslut, 1993 
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Vi intervjuade personer som hade olika positioner i löneprocessen, detta för att vi skulle få så 

innehållsrika svar som möjligt. De skulle gärna ha arbetat med lönesättning så pass länge att 

de kände sig insatta i löneprocessen. Vår uppfattning är att man vet mer och har mer exempel 

att dela med sig om man har varit verksam lite längre. Vi hade alltså två kriterier som 

intervjupersonerna skulle uppfylla, de skulle arbeta nära löneprocessen och de skulle ha 

arbetat med det aktivt en tid. Vi har gjort den typ av intervjuer som Holme och Solvang 

benämner respondentintervjuer, vilket är intervjuer där personer som själva är delaktiga i den 

företeelse man studerar intervjuas27. Vi tog kontakt med organisationerna där respondenterna 

arbetar via telefon, för att informera dem om syftet med vår uppsats, och för att få deras 

accept till intervjun. De flesta var positiva till uppsatsen och vi fick lov att intervjua dem. Vi 

bestämde därefter tid för möte med personerna vi hade valt ut. Urvalet bestod av 3 personer 

som alla arbetar aktivt med lönesättning. Alla tre respondenter har personalansvar.  

2.2.3 Intervjuer 
Vid intervjutillfället är det viktigt att ha en fast struktur att använda sig av. Detta innebär inte 

att alla frågor måste vara färdiga i förväg utan att intervjun skall vara seriös och ha ett klart 

och specifikt syfte, skriver Kvale.28 Enligt honom är det viktigt att intervjupersonen är 

informerad om undersökningens syfte och upplägg samt att denne har samtyckt till intervjun. 

Även Holme och Solvang anser att den som ska intervjuas måste få reda på vad de medverkar 

i29. De intervjupersoner vi fick möjlighet att intervjua fick först reda på vad intervjun skulle 

handla om samt ungefär hur lång tid den skulle ta. 

 
Vi har valt att använda oss av semistandardiserade intervjuer. Detta innebär att man har en 

mall med på förhand bestämda frågor som ställs till respondenterna. Sedan kan man följa upp 

svaren med hjälp av följdfrågor om det behövs.30 Intervjuerna var alltså aningen 

ostrukturerade, detta just för att inte styra eller påverka respondenten. 

 

Valet av semistandardiserade intervjuer beror på att det kan förekomma andra uppfattningar 

om motivation vid individuell lönesättning än de vi har belyst. Vi anser att en intervjumall ger 

en viss struktur till intervjuprocessen och att samma grundfrågor gör det lättare att jämföra 

och sätta ihop empiridata. 

27  Holme, Solvang; Forskningsmetodik–om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 
28  Kvale; Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 
29  Holme, Solvang; Forskningsmetodik–om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 
30 Lundahl, Skärvad; Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
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Intervjuerna som gjordes var personliga. Vi valde denna typ av intervjuer för att det passade 

bäst för vår undersökning. Man kan vid sådana hela tiden se personens ansiktsuttryck och 

faktiskt avläsa ganska mycket av detta, vilket man missar vid exempelvis telefonintervjuer. 

 

Varje intervjutillfälle inleddes med en kort presentation av oss själva samt syftet med studien, 

detta anser vi vara ett bra sätt att skapa en personlig kontakt och ett förtroende mellan 

respondenten och intervjuarna. Vi bad även respondenterna berätta lite om sig själva, hur 

länge de arbetat i verksamheten och vilken position de har, detta för att ha lite bakgrundsfakta 

som ibland kan vara av betydelse för att få en bättre förståelse till svaren. Det kan exempelvis 

vara intressant att veta hur länge personen arbetat med lönesättning. Intervjuerna flöt på 

väldigt bra och respondenterna verkade tycka att det var roligt att prata om detta ämne. Holme 

och Solvang framhåller vikten av att vid en kvalitativ intervju inte pracka på respondenterna 

sina egna åsikter. De menar också att för att samtalet ska bli spontant och samtidigt kunna ge 

uttryck för den intervjuades åsikter måste forskaren hela tiden vara öppen och uppmärksam.31 

Detta var något som vi försökte ha i bakhuvudet under intervjuerna. Många exempel från 

verkligheten framkom under intervjutillfällena, vilket var intressant för oss att lyssna på. 

Varje intervju tog ungefär fyrtio minuter, vilket var alldeles lagom för att kunna koncentrera 

sig på att lyssna. Vi hade också möjlighet att kontakta de intervjuade igen om det var något vi 

undrade över eller som vi inte förstått under intervjun. Vid varje intervjutillfälle medverkade 

vi alla tre tillsammans med en respondent. Vi valde att använda oss av bandspelare eftersom 

vi inte ville störa respondentens uppmärksamhet genom att anteckna. Före varje intervju 

bestämdes vem av oss som skulle leda intervjun. Vi hjälptes åt att ställa följdfrågor då detta 

ansågs nödvändigt under intervjuns gång. Direkt efter varje intervju satte vi oss ner och skrev 

ner intervjuerna efter bandupptagningen. Under intervjuerna framstod våra respondenter som 

trovärdiga, vilket vi grundar på vårt helhetsintryck samt att de gav spontana svar och inte 

heller undvek att ge kritik. Dock kunde vi uppfatta olika grad av försköning.  

2.2.4 Validitet och närhet 
Arbnor och Bjerke framhåller validitet som den viktigaste faktorn för att bedöma ett resultats 

giltighet32. Bell33 anser, precis som Trost34, att det är betydelsefullt att en granskning utförs 

för att kontrollera om informationen är korrekt, det vill säga att den avser att mäta det som 

31 Holme, Solvang; Forskningsmetodik–om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997  
32 Arbnor, Bjerke; Företagsekonomisk metodlära, 1994   
33 Bell; Introduktion till forskningsmetodik, 2000  
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verkligen ska mätas. Målet är att utifrån vårt syfte samla in teori som sedan skall ligga till 

grund för våra intervjufrågor. Utifrån svaren på dessa frågor ska vi försöka få en förståelse om 

lönekriteriernas förhållande till motivation. 

 Holme och Solvang bedömer att man i kvalitativa undersökningar har en mycket större 

närhet till det som studeras än vad man har i kvantitativa undersökningar. Detta menar de gör 

att personen som intervjuas själv kan styra sin medverkan. De poängterar dock att denna 

närhet också kan vara negativ, då respondenten kan bete sig på ett sätt som de tror 

intervjuaren förväntar sig att de ska bete sig på.35 Enligt Bell bör intervjufrågorna vid en 

kvalitativ undersökning vara testade på andra innan intervjuerna äger rum, för att kontrollera 

att de uppfattas likadant som författaren själv uppfattar dem36.  

 

Vi valde personliga intervjuer för att komma nära respondenterna och på så vis få en djupare 

förståelse för ämnet. Eftersom vi träffade dem personligen fick våra möten en känsla av 

samtal snarare än intervju, vilket är en förutsättning för mer öppna och spontana svar. 

Ytterligare en fördel med dessa intervjuer var att vi i högre grad kunde se på 

intervjupersonerna om det fanns några oklarheter, och i så fall reda ut dessa missförstånd eller 

omformulera de frågor de inte förstod med en gång. Intervjuerna med respondenterna utfördes 

i en ostörd miljö, så att de skulle känna sig bekväma i situationen. Detta för att svaren då blir 

mer uttömmande och på så vis minskar behovet av följdfrågor som styr samtalet. För att få en 

så hög validitet som möjligt har vi, som Bell37 rekommenderar, låtit andra titta på frågorna på 

vår intervjuguide för att kontrollera att de tolkade dem som vi gjorde.  

2.2.5 Anonymitet 
Det är väsentligt att erbjuda undersökningspersonerna en möjlighet att vara anonyma, betonar 

Kvale38. Alla intervjupersoner hade möjlighet att vara anonyma under våra undersökningar. 

Vi framhöll dock att respondentens position på arbetsplatsen skulle framgå i uppsatsen. 

2.3 Metodkritik 
Vid en personlig intervju kan respondenten påverkas av den som intervjuar. Man kan 

omedvetet styra de personer som intervjuas genom att exempelvis nicka instämmande vid 

vissa påståenden, le vid vissa tillfällen, inte reagera på vissa och så vidare.  

34 Trost; Kvalitativa intervjuer, 1993 
35 Holme, Solvang; Forskningsmetodik–om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 
36 Bell; Introduktion till forskningsmetodik,  2000 
37 Bell; Introduktion till forskningsmetodik, 2000 
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Att vi använde bandspelare under intervjun kunde i vissa fall göra responden lite osäker det 

blev inte lika naturligt som det hade blivit annars. Dock kändes det som att denna osäkerhet 

släppte efter en liten stund. 

38 Kvale; Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 
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3. TEORETISKA REFERENSRAMAR 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de begrepp och teorier vi kommer att använda oss 

av i vår uppsats. 

3.1 Bakomliggande faktorer för individuell lön 
Individuell löns kriterier utgör en del av grunden i vår undersökning. Vi kommer därför i detta 

kapitel härleda individuell löns ursprung. Vi börjar med att beskriva begreppet 

belöningssystem för att sedan komma in på begreppet lön och slutligen förklara innebörden 

och grunden för individuell lön och dess kriterier. 

3.1.1 Belöningssystem 
Ett belöningssystem omfattar både ekonomiska belöningar och sociala belöningar. De sociala 

drivkrafterna handlar mest om involvering, enligt Svensson. Det kan innebära att bli 

accepterad i gruppen, vara omtyckt, få förtroende och ansvar eller att få möjlighet att gå på 

utbildning.39 Den ekonomiska belöningen kan enligt Svensson och Wilhelmsson40 

övergripande delas upp i tre områden, nämligen lön, resultatbonus och förmåner.  

Förmåner för de anställda kan vara både skatte- och avgiftsfria, ex bilförmåner, 

motionskuponger, och även skatte- och avgiftspliktiga, ex sjukvård, försäkringar.41  När man 

använder resultatbonus låter ägarna de anställda få del av verksamhetens vinst.42 Den 

viktigaste delen i ett organisationens belöningssystem är den specifika lönesättning som görs 

genom att koppla ersättningen till medarbetarens arbetsinsats.43  

 

Utformandet av rätt belöningssystem är en komplicerad uppgift som kräver kunskap inom 

såväl juridik och ekonomi som management och kommunikation, skriver Smitt, m.fl. Vidare 

menar de att systemet måste var flexibelt och kunna anpassas efter förändringar i 

omgivningen. De betonar den strategiska betydelsen av att ha fungerande belöningssystem. 

Avsikten är att sporra till extraordinära insatser och belöna uppnåendet av överenskomna mål. 

Vidare sägs att nyckeln till framgång är att skapa rätt belöningssystem där målen individuellt 

och kollektivt utarbetas för varje verksamhets unika situation.44 Det som Smitt m.fl. menar 

39 Svensson; Belöningssystem, 2001 
40 Svensson och Wilhelmson; Belöningssystem, 1988 
41 Svensson, Belöningssystem, 2001  
42 Svensson och Wilhelmson; Belöningssystem, 1988 
43 Smitt, m.fl.; Belöningssystem- nyckeln till framgång, 2002 
44 Smitt m.fl.; Belöningssystem- nyckeln till framgång, 2002  

 18 

                                                



Blekinge Tekniska Högskola   Kandidatarbete i företagsekonomi 
Managementhögskolan          VT-2004 

med ett rätt belöningssystem är ett system som påverkar den som belönas, exempelvis genom 

ökad motivation. 

 

Svensson vidhåller att syftet med belöningssystem är att öka motivationen. En belöning kan 

värderas olika av den som får belöningen, arbetskamraterna och ledningen. Leder den till 

avundsjuka är ofta den sammantagna effekten negativ. Belöningssystemet måste accepteras 

för att fylla sin funktion. Svensson anser vidare att ett bra fungerande belöningssystem bör 

vara kopplat till prestation. Det bör också finnas klart definierade kriterier bland annat för när 

belöning skall ges och hur mycket som skall ges. Belöningssystemet bör dessutom anpassas 

individuellt samt anpassas till andra organisationer.45  

Hatch (2000) betonar att belöningar kan ställa till med problem när tyngden läggs på olika 

enheters eller individers specifika resultat. Det kan leda till att gemensamma prestationer 

tonas ner och att samarbete inte värderas särskilt högt av människorna i organisationen.46  

 

Vi håller med både Smitt m.fl. och Svensson när det skriver att belöningssystem skall öka 

motivationen. Vi anser också som Svensson och Hatch att belöningar kan ställa till problem så 

som avundsjuka, prestationsnedsättning och samarbetssvårigheter. Prestationsnedsättning och 

samarbetssvårigheter är två faktorer som är direkt kopplade till de normativa lönekriterierna. 

Om dessa faktorer kan motarbetas av belöningar blir det en viktig del att beakta i vår 

undersökning av motivation.  

3.1.2 Lön 
Förr i tiden kunde verksamheter komma långt med att varje medarbetare utförde sina 

uppgifter som chefen önskade. Frick anser att det inte räcker i dagens kunskapssamhälle. Idag 

krävs även mycket engagemang och delaktighet för att utveckla verksamhet och individ. Ett 

sätt att stödja denna process är genom lönen, skriver Frick.47 Även Lantz anser att lönen har 

en stor betydelse för att stimulera och bidra till verksamheten utveckling. Detta eftersom 

verksamhetens utveckling är ett medel som står till förfogande för att stimulera till goda 

arbetsinsatser. Rätt använd är lönen ett styrmedel för att öka lönsamheten och effektiviteten. 

45 Svensson; Belöningssystem, 2001 
46 Hatch; Organisationsteori, 2000 
47 Frick; Lönesamtal, 2004 
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Lönesättningen kan felaktigt använd få motsvarande negativa effekter i form av bristande 

motivation och oönskad personalavgång.48 

Frick poängterar att det för lönesättaren är viktigt att sätta upp realistiska mål att styra mot. 

Sedan måste målen tydliggöras för varje medarbetare och visa den nära kopplingen mellan 

arbete och lön. Om löneutvecklingen inte styr mot uppsatta mål kan det i sämsta fall leda till 

aktiviteter som är direkt destruktiva för verksamheten.49 

Ersättningen kan enligt Frick ske på olika sätt. Något som har tillämpats sen långt tillbaka i 

tiden är kollektiva löner enligt kollektivavtal. Lönen görs då upp mellan personal- eller 

förhandlingschef och facklig företrädare. Parterna fördelar det löneutrymme som finns till 

förfogande. Ofta har de inblandade ingen kunskap om individens prestation. Resultat blir en 

jämn fördelning av lönepotten, skriver Frick.50  

Frick framhåller dock att det alltmer sker en fokusering på individen på arbetsmarknaden 

genom att allt fler kollektivavtal lyfter fram individuell och differentierad lönesättning, där 

närmaste chef har en viktig roll. Fackföreningar får på detta sätt en rådgivande roll. Sannolikt 

tror Frick att facket får ett större intresse för att påverka verksamhetens övergripande 

lönemodell än att påverka den enskilde individen. Den individuella lönen ska alltså avgöras 

mellan chef och medarbetare.51 

3.1.3 Individuell lön 
Det som menas med individuell lön bygger på att lönesättare ska kunna bedöma resultat och 

motivera sina bedömningar så att medarbetarna förstår och accepterar dem. När lönen ska 

sättas för en viss arbetstagare är det viktigt, enligt Andersson och Harriman att ta hänsyn till 

dennes ansvarsområde, arbetsuppgifter och andra krav som hänger ihop med 

arbetsuppgiften.52 

Individuell lön ska enligt Hellström och Lundberg ta hänsyn till arbetets svårighet och även 

till individens prestation och duglighet.53  Även Frick anser att individuell lön syftar till att 

lönen ska sättas efter arbetets svårighetsgrad, prestation och innehåll54. Arbetsgivarverket 

håller också med föregående författare om att hänsyn skall tas till den anställdes 

48 Lantz; Att sätta lön, 1995 
49 Frick; Lönesamtal, 2004 
50 Frick; Lönesamtal, 2004 
51 Frick; Lönesamtal, 2004 
52 Andersson, Harriman; Rätt lön på rätt sätt, 1999 
53 Lundberg, Hellström; Lönekultur, 1985 
54 Frick; Lönesamtal, 2004 
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ansvarsområde, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och andra krav som är förenade med 

arbetsuppgifterna. Dessutom ska arbetstagarens skicklighet och visade resultat bedömas och 

följden blir att lönen varierar från individ till individ.55  

Enligt Norén skall den individuella lönen bygga på kompetensutveckling, engagemang i 

arbetet, initiativförmåga och intresset för organisationen. Han menar att om man uppfyller 

dessa kriterier ska det löna sig vid lönesättningen.56 

 

Begreppet individuell lönesättning kan ha flera innebörder, framhåller Nilsson. En är att varje 

anställd har en lön som bestäms efter ett antal kriterier, ex. ett visst antal år arbetat i yrket 

eller att man presterat ett visst resultat.  Den andra innebär att de anställdas förmågor bedöms, 

ibland med hjälp av s.k. individuella bedömningsfaktorer. Denna beskrivning av individuell 

lönesättning är vanligast och det är enligt Nilsson en chefsuppgift att göra bedömningar. Det 

som mäts är den lönesättande chefens upplevelse av de anställdas beteende och personliga 

egenskaper som initiativförmåga, samarbetsförmåga etc. 57 

 

Vår bild av individuell lön är mycket lik den Norén presenterar om att lönen bygger på 

kompetensutveckling, engagemang i arbetet, initiativförmåga och att det finns ett intresse för 

organisationen. Dessutom är vår bild att de anställdas förmågor bedöms genom de 

bedömningsfaktorer, även kallade kriterier, som Nilsson talar om.  

3.1.4 Betydelsefulla kriterier för individuell lön 
Allt fler kollektivanställda avlönas idag enligt system som liknar tjänstemännens. Samtidigt 

skiljer sig dessa system åt, både mellan bransch och mellan enskilda arbetsplatser. Då vissa 

arbetsplatser använder sig av tydliga och mätbara kriterier i en öppen process är det på andra 

ställen mera dolt. Där det sker dolt finns varken formulerade riktlinjer eller överenskomna 

bedömningsfaktorer. Detta anses av kritikerna öppna egenmäktigt förfarande hos cheferna.58 

 

Det individuella lönesystemet förutsätter att individen är aktiv för att påverka sin egen lön. 

Lönekriterier sätts upp för att vara ett verktyg i bedömningen av medarbetarnas prestationer 

och det är lönesättande chef som bedömer arbetsinsatsen. Som grund skall denna ha egna 

55 Arbetsgivarverket; Sätt rätt lön, 1998 
56 Norén; Individuell lönesättning för alla, 1998 
57 Nilsson; Individuell lönesättning för kollektivanställda, 2000 
58 Artikel Arbetaren; http://www.arbetaren.se/2002/27/reportage.html 
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observationer, medarbetar/lönesamtal samt utvärderingar. Det skall också vara möjligt att 

konsultera andra chefer. 59 

Målet med individuell lön är att ha några få tydliga kriterier, eftersom om kriterierna är för 

många ökar risken för godtycke. De kriterier som ligger närmast kärnverksamheten väger 

tyngst. Grunden för värderingen skall vara arbetsinsatsen bedömd utifrån verksamhetens mål. 

Ovidkommande personliga egenskaper skall undvikas i bedömningen.60 

 

Frick skriver att en fungerande individuell lönemodell består av två huvuddelar, nämligen 

verksamhetens lönepolitik och lönekriterier. Exempel på lönepolitik kan vara hur man 

hanterar bedömningen av föräldralediga eller långtidssjukskrivna. Lönekriterier är kriterier 

som ligger till grund för individuell lön och ska ha en klar koppling till de mål som ska 

uppnås.61 Det är lönekriterierna som vi har valt att analysera närmare. Eftersom 

undersökningen ska genomföras ur ett lönesättarperspektiv blir kriterierna av intresse. 

De mest frekvent använda kriterierna enligt kompendier från lärar-, landsting- och 

kommunförbund är, delaktighet/ansvarstagande, arbetsinsats/arbetsresultat, 

kompetens/utveckling och slutligen samarbetsförmåga. Vår undersökning av motivationen 

kommer att bedrivas utefter dessa lönekriterier. 

 
3.1.4.1 Delaktighet och ansvarstagande 

Med delaktighet och ansvarstagande menas på det sätt medarbetare är beredda att bidra till 

organisationens och arbetskamraters utveckling. Detta förutsätter aktivt engagemang i 

arbetsplatsens utvecklingsarbete på ett generellt plan. Här förväntas arbetstagaren diskutera 

och pröva olika förslag till lösningar.62 

Andersson och Harriman skriver att ansvar kan delas in i flera kategorier formellt, faktiskt 

eller reellt, direkt och indirekt ansvar. Formellt ansvar kan också kallas övergripande ansvar. 

Detta ansvar finns hela tiden och bärs ofta ensamt. Faktiskt eller reellt ansvar innebär en 

insats som kräver kunskap om uppgiften som ska utföras. Detta kan delas med andra. Ett 

direkt ansvar innebär ofta en kontakt med en människa och konsekvenserna av en insats kan 

avläsas omedelbart. Ett indirekt ansvar innebär en åtgärd som i sin tur leder till vissa 

konsekvenser. De olika ansvarsformerna är inte klart avgränsade. De går i varandra och ett 

59 Kompendiet Lärarförbundet; Påverka din lön, 2004 
60 Kompendiet Lärarförbundet; Påverka din lön, 2004 
61 Frick; Lönesamtal, 2004 
62  Kompendiet Kommunförbundet och Landstingsförbundet; Arbetsbok, 2004 
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arbete kan ställa krav på olika sorters ansvar, ibland samtidigt.63 Ansvarstagande tolkas av 

Carlsson och Wallenberg som en del i självständigheten. Begreppet självständighet handlar 

om att ta initiativ och att man är delaktig.64 

 
3.1.4.2 Arbetsinsats och arbetsresultat 

Här identifieras arbetsuppgifterna och vad arbetstagaren förväntas prestera. Beskrivning finns 

om det resultat som skall uppnås, hur det skall gå till samt vad som kan tänkas hindra eller 

stödja framgång.65 Carlsson och Wallenberg anser att arbetsresultatet och arbetsinsatsen är de 

faktorer som borde väga tyngst när lönen skall bestämmas.66 

 

3.1.4.3 Kompetens och utveckling 

I detta kriterie identifieras den kompetens medarbetaren behöver med hänsyn till arbetets 

natur. Kompetens består av två delar, formell och erfarenhetsbaserad. Formell är utbildningar 

och kurser av olika slag. Erfarenhetsbaserad är det du lär dig i arbetet eller någon annanstans. 

Här finns möjlighet för arbetstagaren att önska ökad kompetens inom arbetsuppgiften.67 

De kunskaper och färdigheter som bedöms vid individuell lönesättning kan förvärvas på 

många olika sätt – teoretiska studier, praktisk upplärning, arbetslivserfarenhet, yrkesarbete, 

självstudier eller olika kombinationer av dessa. Andersson och Harriman påpekar att det är 

viktigast att ha i minnet att färdigheter förvärvas, de är inte medfödda egenskaper.68 

Enligt Carlsson och Wallenberg finns det ett tydligt samband mellan motivation och 

faktorerna kompetens och utveckling69. Viljan från arbetsgivarens sida att vidareutbilda sin 

personal skapar en ökad motivation hos arbetstagarna att ta steget och vidareutbilda sig. När 

den anställde når en viss nivå av kunskap kan scenariot inträffa att det inte finns något 

utrymme för högre lön, eller pengar till vidareutbildning. Detta kan skapa en motivationsbrist 

och på sikt en risk att den anställde slutar.70  

 

 

63 Andersson, Harriman; Rätt lön på rätt sätt, 1999 
64 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
65 Kompendiet Kommunförbundet och Landstingsförbundet; Arbetsbok, 2004 
66 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
67 Kompendiet Kommunförbundet och Landstingsförbundet; Arbetsbok, 2004 
68 Andersson, Harriman; Rätt lön på rätt sätt, 1999 
69 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
70 Baron, Kreps: Strategic Human Resources, 1999 

 23 

                                                



Blekinge Tekniska Högskola   Kandidatarbete i företagsekonomi 
Managementhögskolan          VT-2004 

3.1.4.4 Samarbetsförmåga 

Samarbetsförmåga är en viktig egenskap som har stor påverkan på organisationen. Samspelet 

mellan medarbetare samt mellan medarbetare och chef förutsätter en öppen kommunikation. 

En öppen kommunikation förutsätter en hög samarbetsförmåga. Carlsson och Wallenberg 

framhåller vikten av att ha en kommunikation i verksamheten framför allt mellan chef och 

medarbetaren. Det är viktigt att tydliggöra att chefen har ett pedagogsikt ansvar i 

verksamheten, denna pedagogik skall främja samarbetsförmågan.71 

3.2 Motivation 
Motivation utgör den andra delen av grunden till vår undersökning. Vi kommer därför i detta 

kapitel diskutera motivationsteorier. 

3.2.1 Vad är motivation? 
Det kan vara väldigt svårt att definiera begreppet motivation, eftersom det inte finns någon 

gemensam betydelse om vad motivation innebär. Motivationens betydelse definieras olika hos 

olika människor.72  Mabon anser att ordet motivation oftast definieras genom andra begrepp. 

Exempel på ett begrepp är behov. Med detta menas någon form av spänningstillstånd som är 

omedvetet, men som upplevs som en strävan eller en brist.73 

 

Robert E. Franken skriver att studier som har gjorts och som rör motivationen oftast har 

handlat om vad som driver människan i en viss riktning. Franken definierar begreppet 

motivation som förståelse hur handling sker genom samspel mellan biologiska, lärande och 

kognitiva processer. Den biologiska processen anser att människans gener bestämmer hur vi 

beter oss och det vi lär oss. För att förstå motivation är den lärande processen viktig. Vi 

människor har biologiska behov som ex hunger och sömn när vi föds. Med tiden utvecklas 

dessa och det tillkommer också icke-biologiska behov. De icke-biologiska behoven kan 

människan lära sig på olika sätt under sin livslängd. Den kognitiva processen handlar om hur 

människan uppfattar sig själv och sin omgivning. För att göra omvärlden lättare att hantera, 

kategoriserar människor ofta både saker och människor.74 Vår bild av Frankens definition av 

begreppet motivation är att det är ett samspel mellan bilogiska, lärande och kognitiva 

processer. 

71 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
72 Franken; Human motivation, 1993 
73 Mabon; Organisationsläran - struktur och beteende, 1994 
74Franken; Human motivation, 1993 
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3.2.2 Arbetsmotivation  
När det gäller arbetsmotivation som vår undersökning kommer att beröra vill vi belysa Lawler 

som har forskat inom ämnet motivation. Hans slutsatser är att känslan av att göra ett bra 

arbete och belönas för detta i första hand motiverar arbetstagaren. Därför borde belöningar 

utformas efter individens behov för att nå högre arbetsmotivation.75 Även Krona och Skärvad 

anser att för en individ är de egna målen viktigast. Detta eftersom en person sällan tar 

anställning för att uppnå organisationens mål.76 

 
Carlsson och Wallenberg framhåller att det finns ett dubbelt syfte med ökad arbetsmotivation. 

För organisationen leder ökad arbetsmotivation till en effektivare verksamhet och för 

individen ska det leda till ett meningsfullare arbetsliv. Carlsson och Wallenberg anser att ökad 

arbetsmotivation uppnås när medarbetaren får återkoppling av chefen, upplever 

självständighet i arbetet och upplever lärande i arbetet.  

Enligt Carlsson och Wallenberg har arbetsmotivationen ett klart samband till prestationerna. 

Med det menar de att de som är mer motiverade gör bra prestationer medan de som är mindre 

motiverade gör sämre prestationer.77 

  

3.2.3 Vad leder till arbetsmotivation? 
I en kvantitativ och kvalitativ studie utförd av Carlsson och Wallenberg studerades sambandet 

mellan lön, motivation och arbetsresultat. Studien presenterades våren 2000 och är genomförd 

inom vården. Det övergripande syftet med studien var att få en bild av inställningen till 

individuella och differentierade löner, samt att undersöka hur löne- och arbetsplatsfaktorer 

förhåller sig till motivation och prestation bland medarbetare.78 

 

Undersökningens lärdom blev att kommunikativt inriktade chefer, självständighet i arbetet, 

kompetensutveckling och lönerutiner är fyra sidor av samma sak, ledande mot högre 

motivation och ökad effektivitet i verksamheten. Det kan illustreras enligt följande modell.79 

75 Lawler; Motivation in work organization, 1994 
76 Krona, Skärvad; Framgångsrika företagskulturer, 1997 
77 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999  
78 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
79 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
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De kom fram till att den personal som upplever en högre grad av självständighet i arbetet, som 

får återkoppling från chefen, som lär nytt på jobbet och som känner att det egna kunnandet 

kommer att vara efterfrågat även i framtiden är mer positiva till individuell lön. Samma sak 

gäller lönetillfredställelsen då samma faktorer gör att medarbetarna är mindre missnöjda med 

lönen.80 

 

Carlsson och Wallenberg kan i studien se ett klart samband mellan motivation och hög 

prestation. Motivationen på arbetsplatsen skapas framför allt av tre olika faktorer, 

självständighet i arbetet, kompetensutveckling och chefens roll. Självständighet handlar om 

att kunna ta egna initiativ och inte känna sig alltför styrd i det dagliga arbetet. 

Kompetensutveckling avser huruvida arbetsuppgifterna upplevs lärande, utvecklande och 

stimulerande. Faktorn chefens roll berör om medarbetarnas närmaste chef är kommunikativt 

inriktad, det vill säga har en bra dialog angående arbetet. Dessa tre faktorer har starka statiska 

samband med motivation och prestation i undersökningen. Det innebär att stor 

självständighet, god kompetensutveckling och kommunikativt inriktad chef stimulerar 

medarbetarnas känslomässiga engagemang i arbetet och därmed medverka till god 

effektivitet.81 

 

Carlsson och Wallenberg drar lärdomen av undersökningen att lönen har betydelse för 

motivationen, dock framhåller de att med nuvarande lönerutin så får lönen liten betydelse. 

Problemet är enligt Carlsson och Wallenberg inte den officiella lönerutinen, den är 

avtalsparterna överens om, problemet ligger i den lönerutin som råder i praktiken på 

arbetsplatserna. Undersökningen visar att det är stor skillnad mellan lönerutinens syfte och 

80 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
81 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
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handling. Slutsatsen blir att individuella och differentierade löner har en positiv betydelse för 

motivation och prestationer, dock inte lika stor som förhållandena på arbetsplatsen.82 

 

Vi kommer att söka efter de motivationsaspekterna Carlsson och Wallenberg belyser. Då 

deras modell visar hur arbetsmotivation uppkommer i verksamheten överlag och vår 

undersökning vill undersöka hur de individuella lönekriterierna förhåller sig till 

arbetsmotivation kan vi ej använda modellen som den är formulerad. I kapitel 3.4 kommer vi 

att visa vår omformulerade modell. 

 

Nilsson, forskare på arbetslivsinstitutet som forskat inom ämnet individuell lönesättning 

framhåller att det inte med säkerhet går att fastställa något samband mellan lön och 

arbetsmotivation. De faktorer som spelar en större roll för motivation och god prestation var 

arbetets möjlighet till nytt lärande och utveckling för varje individ. De visade sig också viktigt 

att få en hög grad av självständighet och inflytande i arbetet.83  

 

Den svenska forskaren Schou visar i en studie att yttre belöningar som lön spelar en liten roll 

för arbetsmotivation. Resultatet visade många förhållanden som är gynnsamma för 

arbetsmotivationen. Den faktorn som berör vårt syfte handlar om att de anställda deltar i 

målformuleringsprocessen. Deltagande i denna process var den faktor som starkast skiljde 

högpresterande från övriga. Slutsatsen enligt Schou var att hög grad av inflytande i arbetet 

leder till hög motivation och därmed hög prestation.84  

Schou får medhåll av Lawler som drar samma slutsats från sin forskning. Han vidhåller att de 

faktorer som leder till hög motivation i arbetet är goda anställningsvillkor, rättvisa löner, säkra 

jobb och utveckling i arbetet.  85 Enligt Robinsson och Stern kan ekonomiska belöningar eller 

avsaknaden av ekonomiska belöningar ha betydelse för arbetsmotivationen.  De hävdar att 

anställda med okvalificerade jobb är mer beroende av yttre motivationsfaktorer (ex lön) än de 

som har kvalificerade jobb.86 

Lawler skriver att för att lönen skall ha positiva effekter på motivation måste arbetsresultatet 

vara mätbart. I jobb där många samarbetar för att uppnå resultat är detta enligt Lawler svårt 

82 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
83 Nilsson, Individuell lönesättning för kollektivanställda, 2000 
84 Schou; Arbetsmotivation – en studie av ingenjörer, 1991 
85 Lawler; Motivation in work organization, 1994 
86 Robinsson, Stern; Kreativa företag; 1998 
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eller omöjligt. Det blir då svårt för den enskilde medarbetaren att se kopplingen mellan 

belöning – motivation – prestation. Detta leder till att belöningen betyder lite eller ingenting 

för motivationen. 87 

 

Ett viktigt mål på arbetsplatsen verkar vara att människor vill uppnå en arbetstillfredsställelse 

som har med sociala relationer och egen utveckling att göra. Det som verkar vara av mindre 

betydelse är ekonomiska belöningar. Men detta betyder inte, skriver Nilsson, att människor 

vill avstå från högre löner. Lönen har mindre betydelse när det gäller målet med arbetet men 

är ett avgörande medel för möjlighet att öka levnadsstandard och livskvalitet. Av det skälet 

vill anställda ha högre lön, enligt Nilsson.88 

3.2.4 Behovsteorier 
Eftersom belöningar bör utformas efter individens behov för att en högre arbetsmotivation ska 

nås89, kommer vi här att beskriva olika behovsteorier. 

Enligt Jacobsen och Thorsvik måste organisationer väga behovet av effektivitet mot det 

mänskliga behovet. Behovsteorins utgångspunkt är att organisationer utformas så att de 

tillfredsställer mänskliga behov. Teorin är individorienterad och inställd på att identifiera 

specifika behov som bestämmer individens beteende.90 De behovsteorier vi kommer att 

diskutera nedan är Maslows behovshierarki, McClellands motivationsteori, Hertzbergs två-

faktorsteori och slutligen Hackman och Oldhams teori. 

 
Det finns många behovsteorier, men Maslows behovsteori är den som är mest 

genomdiskuterad i organisationslitteratur. Hans avsikt var att teorin skulle användas till att 

motivera människor i arbetslivet.91 

Maslow menar att alla människor har fem grundläggande behov och att behoven är indelade i 

en hierarki. Maslow säger att behoven som finns högt upp i hierarkin inte kan beaktas och 

påverkar inte beteendet förrän behov på lägre nivå är tillfredställda. De fem grundbehoven 

är92, fysiologiska behov (ex. hunger, törst och sömn), trygghetsbehov (både fysiska och 

känslomässig trygghet), sociala behov eller gemenskap (ex. vänskap och samhörighet), behov 

87 Lawler; Motivation in work organization, 1994 
88 Nilsson, Individuell lönesättning för kollektivanställda, 2000 
89 Lawler; Motivation in work organization, 1994. 
90 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
91 Stone; Human resource management, 2001 
92 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
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av status och prestige eller uppskattning (ex. erkännande från andra) och slutligen behov av 

självförverkligande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det uppstod kritik mot Maslows behovsteori. Kritiken har framförallt handlat om att Maslows 

behovskategorier är så vagt formulerade att det blir oklart om vad som ligger i dem. Ur denna 

kritik utvecklade David McClelland sin motivationsteori.  

När Maslow hävdar att behoven rör sig hierarkiskt så menar McClelland att det är möjligt att 

behoven rör sig i båda riktningarna. Om man inte lyckas tillfredsställa behov på en lägre nivå 

kan man ändå förflytta sig till en högre nivå i hierarkin. För vissa människor och i vissa 

sammanhang kan behov av social samhörighet med andra vara den viktigaste motivationen 

för ett beteende, även om motivationen på lägre nivå, t.ex. fysiologiska behov, inte har 

tillfredsställts.93 

Maslow och McClellands teorier har vi valt att beröra, då de utgör ett stöd för att tolka och 

förstå människors behov, samt nyare forskning.  

 

En annan välkänd teori inom denna kategori är Hertzbergs två-faktorsteori.94 

Hertzbergs studie grundar sig på arbetstillfredsställelsen och han använde sig av de två 

faktorerna motivation och hygien. Förhållanden som främjade tillfredställelsen i arbetet 

kallade han motivationsfaktorer eftersom de tycktes motivera de anställda till bättre 

prestationer. Det kan exempelvis vara att man ser resultat av sitt arbete, att arbetet är 

93 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
94 Björklund; Workmotivation, 2001 

Själv- 
förverkligande 

Uppskattning 

Gemenskap 

Trygghetsbehov 

Fysiologiska behov 

Maslows behovspyramid 
 
(Stone; Human Resource 
Management.2002) 

 29 

                                                



Blekinge Tekniska Högskola   Kandidatarbete i företagsekonomi 
Managementhögskolan          VT-2004 

intressant osv. Beskrivningen av upplevt missnöje relaterat till arbetsuppgifterna kallade 

han hygienfaktorer, eftersom de var kopplade till omvärlden. Exempel på hygienfaktorer 

kan vara den fysiska arbetsmiljön och ekonomisk ersättning av olika slag.95 

Slutsatsen av studien blev att förhållanden som leder till trivsel inte är desamma som leder 

till vantrivsel. Det betyder att motivationsfaktorerna skapar trivsel om de finns men inte 

vantrivsel om de inte gör det. Motsvarande slutsats gäller för hygienfaktorerna. Intressanta 

och krävande arbetsuppgifter gav de anställda tillfredställelse, medan det motsatta inte leder 

till att de är otillfredsställda. Intressant var att motivationsfaktorerna ledde till höjd 

prestation, inte hygienfaktorerna. Högre lön ledde inte till ökad prestation bara till vantrivsel 

om de anställda upplevde dessa förhållanden som otillräckliga.96 

Man finner också att det finns ett tydligt, positivt samband mellan arbetstillfredsställelse 

och god hälsa, men inte mellan lön och god hälsa. Inre faktorer verkar alltså vara viktigare 

än yttre för att förklara motivation. Yttre belöningar innefattar sådana som individen mottar 

från organisation. Inre belöningar är sådana som individen ger sig själv och hänger samman 

med själva arbetet.97  

Hertzbergs två-faktorsteori kommer vi att använda som en stödteori, då den säger att yttre 

belöningar så som lön har liten inverkan på motivationen. Vi vill få olika teoretiska synvinklar 

på hur lönen påverkar motivationen. 

 

Hertzberg har fått en hel del kritik angående sin tvåfaktorteori. Abrahamsson och Andersen 

skriver att kritiken främst gäller klassificeringen av faktorer som lön. Det har varit en debatt 

om lönen verkar motverkande eller ej. Många tycker inte heller att teorin i tillräcklig 

utsträckning tagit hänsyn till individuella skillnader ifråga om vilka faktorer som leder till 

trivsel eller vantrivsel. Hertzberg utgår ifrån att alla människor är lika.98 

 

En annan behovsteori utvecklades av Hackman och Oldham som handlar om förhållanden 

som skapar hög prestation hos anställda. Teorin syfte är att visa en existerande arbetssituation 

och då ta hänsyn till anställdas trivsel och motivation. Teorin är uppbyggd på fem 

grundläggande egenskaper: kunskapsvariation, identifikation av arbetsuppgiften, uppgiftens 

betydelse, autonomi och feedback. Dessa egenskaper bildar tre psykologiska tillstånd: att 

95 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
96 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
97 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002  
98 Abrahamsson, Andersen; Organisation- att beskriva och förstå organisationer, 1996 
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arbetet upplevs som meningsfullt, att man upplever ansvar för resultatet, att man har faktisk 

kunskap om resultaten av det man gör. Om dessa faktorer finns närvarande ska det enligt 

Hackman och Oldham skapa motivation för att prestera ett högt kvalificerat arbete.99 

Hackman och Oldhams teori stämmer bra överens med lönekriterierna. Därför kommer vi att 

använda oss av de fem grundläggande egenskaperna hos denna teori när vi söker efter 

arbetsmotivation.  

3.2.5 Kognitiva teorier 
De psykologiska processer som påverkar motivationen kallas kognitiva teorier. Dessa teorier 

är fokuserade kring samspelet mellan individ och dess omgivning. Jacobsen och Thorsvik 

skriver att kognitiva teorier försöker förklara hur förväntningar och funderingar kan tänkas 

påverka individers motivation. De menar att människor kan tänka självständigt men yttre 

förhållande kan påverka motivationen.100 Vi kommer nedan att diskutera förväntansteorin och 

jämviktsteorin. 

 

Jacobsen och Thorsvik skriver att tanken bakom belöningssystemet, ute i organisationerna, är 

att människor ska sporras att prestera något extra när de förväntar sig belöningar av något 

slag. Författarna frågar sig också om alla människor sporras? För att besvara denna fråga 

diskuterar författarna förväntansteorin. 101 

I förväntansteorin antas att hög prestation uppstår när en person ser att det är möjligt att 

uppnå något som han/hon starkt har önskat sig. Med andra ord måste belöningen vara något 

som man vill ha och att belöningen hänger samman med ett visst resultat. Det viktigaste är att 

man tror att en ökad insats faktiskt leder till det önskade resultatet. 102 

En person som vill uppnå belöning, måste tro att det finns ett samband mellan den insats man 

gör och att man faktiskt når det resultat som leder till belöning. Detta kallar Jacobsen och 

Thorsvik för ”förväntan”. Men det är inte alla människor som anser sig ha förmågan att uppnå 

vissa resultat som leder till belöning. 

Till motsats från de andra teorierna kan detta leda till att motivationen sjunker. Om t.ex. ett 

företag vill att sin personal ska uppnå ett visst resultat och en person tror att han inte kommer 

att uppnå detta resultat, kommer personen inte heller vara motiverad till att försöka.103 

99 Björklund; Work motivation, 2001 
100 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
101 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
102 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
103 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
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Vi tror liksom förväntansteorin att människor förväntar sig belöningar när de har utfört en 

prestation. Även att motivation kan påverkas negativt då den anställde inte tror sig kunna 

prestera det som är önskvärt, håller vi med om. Denna teori kommer vi att använda oss av i 

intervjuprocessen, då vi kommer att leta efter det som skapar motivation. 

 

Många har ställt sig kritiska till de förutsättningar som förväntansteorin bygger på. Jacobsen 

och Thorsvik skriver att kritikerna menar att teorin ger en alltför idealisk bild av mänskliga 

beslut. Ur denna kritik har jämviktsteorin vuxit fram. 

Utgångspunkten i jämviktsteorin är att organisationer är sociala system där människor arbetar 

tillsammans. Enligt Jacobsen och Thorsvik hävdar teorin att det faktiskt är mindre viktigt vad 

belöningen består av. Den representerar en utvidgad form av förväntansteorin, men jämvikt 

råder när individen anser att förhållandet mellan den egna arbetsinsatsen och utbytet 

motsvarar förhållandet mellan andras insats och utbyte. Jacobsen och Thorsvik skriver att det 

grundläggande antagandet är att människor vill bli behandlade lika. Problemet med teorin är 

enligt Jacobsen och Thorsvik att kritikerna inte vet så mycket om hur människor väljer ut 

personer att jämföra sig med.104 

Denna teori intresserar oss då vi tror att jämförelse av lön mellan medarbetare är vanligt inom 

den offentliga sektorn. Om medarbetare som utför samma arbetsuppgifter inte känner sig lika 

behandlade i frågan om lön, finns det en risk att detta leder till omotivation. Jämviktsteorin 

behandlar detta område, därför kommer vi att använda oss av denna teori. 

3.3 Sambandet mellan individuell lön och motivation 
I detta avsnitt kommer de två grunderna individuell lön och motivation vägas samman. Här 

kommer vi att knyta ihop kunskap från de båda områdena.  

3.3.1 Lön-Motivation-Resultat 
Det finns ingen anledning att ha löneskillnader för löneskillnadens egen skull, skriver Norén. 

Han anser att det måste finnas ett syfte med dessa skillnader. Det måste löna sig för 

medarbetare att satsa på nya arbetsuppgifter inom företaget och att satsa på vidareutbildning. 

Han menar att sambandet mellan motivation, resultat och lön måste förstärkas.105  

Lundberg och Hellström anser att sambandet lön-motivation-resultat är grundläggande. Det 

gäller att få en ständig rörelse i denna sambandscirkel. Om detta fungerar får man engagerade 

104 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
105 Norén; Individuell lönesättning för alla, 1998 

 32 

                                                



Blekinge Tekniska Högskola   Kandidatarbete i företagsekonomi 
Managementhögskolan          VT-2004 

och motiverade medarbetare som arbetar för att få ett så bra resultat som möjligt. Författarna 

anser vidare att genom att verka för större lönespridning borde man kunna öka möjligheterna 

att stimulera enskilda medarbetare till bättre prestationer. På så sätt blir rörelsen i cirkeln 

starkare.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellström och Lundberg tycker att individuell lönesättning och löneskillnader inte är något 

självändamål. Skulle det vara så att individens vilja till utveckling, intresse att ta sig an 

svårare arbetsuppgifter och göra en bättre prestation etc. inte påverkades av löneskillnader, 

skulle lönerna kunna vara lika för alla. Det är därför viktigt att löntagaren är motiverad på sin 

arbetsplats.107 

Byars och Rue skriver att lön efter prestation i grund och botten ska leda till motivation. Även 

om många organisationer använder sig av detta system är det få som relaterar lönen efter 

prestation på ett bra sätt. Enligt Byars och Rue visar undersökningar att få förlitar sig till en 

positiv relation mellan de båda komponenterna. En anledning kan vara att det är lättare att ge 

lika lön till alla eftersom prestation måste mätas och det är inte alltid lätt.108 

3.3.2 Lön som motivator 
Pengar kan ses som en motiverande faktor. Stone hävdar att det inte är en ren motivator men 

att pengar motiverar till viss del. Kognitiva teorier visar värdet av pengar som 

106 Lundberg, Hellström; Lönekultur, 1985 
107 Lundberg, Hellström; Lönekultur, 1985 
108 Byars, Rue; Human Resource Management, 2004 
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motivationsfaktor. Det är ett instrument för att tillfredsställa människors behov då alla 

behöver pengar till mat, kläder och bostad. Enligt Stone kan pengar också vara en symbol för 

prestation, erkännande och status.109 

 

Stone hävdar, för att pengar ska motivera anställda måste vissa faktorer vara uppfyllda:110 

• De anställda måste tro att bra prestation leder till högre lön. 

• De anställda måste tro att kvaliteten på deras jobbprestation reflekterar hur hårt de 

försöker. 

• De anställda måste se att bra prestation leder till positiva resultat istället för 

negativa. 

• De anställa måste tro att bra prestation är den mest eftertraktade prestationen. 

 

Under vissa omständigheter leder inte pengar till motivation, skriver Stone:111 

• När det är ett litet förtroende mellan chef och anställd. 

• Om belöningen är knuten till prestation och inte den önskade prestationen är 

välinformerad. Då kommer de anställda inte se sambandet mellan prestation och 

belöning. 

• Om de anställda inte känner att belöning är relaterad till prestation. 

• Om organisationen inte skapar en omgivning där de anställda känner att de kan bidra 

till bättre resultat.  

Många tvivlar på att pengar verkligen är motiverande, ex Hertzberg anser att pengar endast 

är motiverande på ett kort perspektiv. Dock framhäver Armstrong att olika människor har 

olika behov och därför kan det vara mer motiverande för vissa än för andra. Pengar har 

dock ett symboliskt värde som kan bidra till människors möjlighet att visa upp en viss status 

och även tillfredställa girighet. På så sätt kan det verka motiverande.112 

 

3.4 Teoretisk tillämpning 
De teoretiska referensramarna i detta kapitel har varit till stor hjälp för oss på olika sätt i 

arbetet. Största delen av teorin har använts i samband med intervjuerna och för att förbereda 

109 Stone; Human resource management, 2001 
110 Stone; Human resource management, 2001 
111 Stone; Human resource management, 2001 
112 Armstrong; Employee Reward, 1999 

 34 

                                                



Blekinge Tekniska Högskola   Kandidatarbete i företagsekonomi 
Managementhögskolan          VT-2004 

dessa. En del av teorierna har vi bara använt oss av i analysen, en annan del är stödteori. I 

analysen har teorin använts för att styrka, komplettera eller ifrågasätta empirin och också för 

att se kopplingar mellan teori och empiri, vilket underlättar förståelsen av vår analys.  

 

När vi konstruerade intervjuguiden utgick vi till störst del utifrån de kriterier vi har valt att 

kalla normkriterier. Dessa kriterier används mest frekvent i de materialen för individuell lön 

vi har tagit del av, därför har vi valt att använda oss av dessa. Kriterierna är 

delaktighet/ansvarstagande, arbetsinsats/arbetsresultat, kompetens/utveckling och 

samarbetsförmåga. 

 

Den behovsteori vi finner störst tillämpning av är Hackman och Oldhams teori. De fem 

grundpelarna för arbetsmotivation Hackman och Oldham belyser, stämmer in på de 

kriterierna för individuell lön vi undersöker. 

Carlsson och Wallenbergs modell fångar motivationsaspekterna på en arbetsplats. Vi kommer 

i samband med våra intervjuer söka efter de motivationsaspekterna dessa forskare belyser.  

Då Carlssons och Wallenbergs modell visar hur arbetsmotivation uppkommer i verksamheten 

överlag och vår undersökning vill undersöka hur de individuella lönekriterierna förhåller sig 

till arbetsmotivation kan vi ej använda modellen som den är formulerad. De undersöker 

individuell lön mer som ett begrepp medan vi vill förstå det som leder till individuell lön. 

Därför har vi valt att vidareutveckla deras modell efter vårt syfte. Vårt fokus ligger på 

Carlsson och Wallenbergs arbetsplatsfaktor ”Individuell och differentierad lön”. Denna faktor 

har vi efter teoristudier vidareutvecklat efter lönekriterier. 
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Utifrån vår teoretiska referensram har vi konstruerat vår egen analysmodell för individuella 

lönekriterier med motivation i fokus. Denna modell ligger till grund för vårt fortsatta arbete. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt presenteras den tolkning vi har gjort av vårt empiriska material med hjälp av 

den teori som presenterats i teorikapitlet. Utgångspunkten för tolkningen ligger i den modell 

vi presenterat i teorikapitlet.  

4.1 Presentation av intervjupersoner och intervjuverksamhet 
Det är inom offentlig verksamhet vi har valt att utföra våra empiriska undersökningar. De 

intervjupersoner vi har haft kontakt med arbetar inom skolverksamhet och inom vårdsektorn. 

De har samtliga haft individuell lön som löneform under ett par år. 

 

Den första personen vi intervjuade var en rektor inom skola och barnomsorg. Hon var 

tillsammans med en annan rektor ansvarig för lönesättningen. Lönekriterierna handlade för 

henne om att utveckla verksamheten och att de anställda arbetade mot uppsatta mål. Samma 

resonemang har Frick då han skriver att lönekriterier är kriterier som ligger till grund för 

individuell lön och ska ha en klar koppling till de mål som ska uppnås.113 För rektorn var det 

av stor vikt att de anställda även anpassade sin utbildning efter målen, med andra ord var 

kompetensutveckling ett annat viktigt kriterie.  

Enligt Stone leder inte pengar till motivation om den önskade prestationen för belöning är 

dåligt formulerad114. Rektorn hade önskan att verksamhetens kriterier blev mer 

välformulerade i framtiden. 

 

Den andra respondenten var en lärarsamordnare. Hon arbetade precis under en rektor och var 

med vid löneförhandlingarna. De kriterier de använde sig av var ansvarstagande, arbetsinsats, 

kompetensutveckling och samarbetsförmåga. Lärarsamordnaren ansåg att dessa kriterier var 

bra och tydliga för att få en övergripande bild av varje individ. Enligt Lärarförbundets 

kompendie är målet att ha några få tydliga kriterier och att grunden för värderingen skall vara 

arbetsinsatsen bedömd utifrån verksamhetens mål.115  

 

Den tredje personen vi intervjuade var en personalansvarig inom vården. Kriterierna hon 

använde sig av var kompetens, samarbetsförmåga, mångsidighet och ansvar. Dessa kriterier 

113 Frick; Lönesamtal, 2004 
114 Stone; Human resource management, 2001 
115 Kompendiet Lärarförbundet; Påverka din lön, 2004 
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tycker hon passar sin verksamhet bra. Kriteriet flexibilitet är något hon funderat på att införa 

eftersom hon anser att det är en viktig egenskap inom vården. Enligt kommun- och 

landstingsförbundet bör arbetsgivaren väga samman kriterierna och ge ett förslag på den 

individuella lönen116. Detta tillvägagångssätt är mycket likt det personalsamordnaren 

använder sig av. 

4.2 Delaktighet och ansvarstagande 
Enligt Frick krävs mycket engagemang och delaktighet för att utveckla verksamhet och 

individ117. Att vara delaktig i organisationens utveckling, var något som den intervjuade 

rektorn tyckte var viktigt men även att varje medarbetare tar ansvar för nya lösningar som 

leder till förbättring. Rektorn märkte att när hon gav de anställda ansvar, verkade de mer 

motiverade till att bidra till utveckling av sin egen arbetsplats. Detta är en del av Hackman 

och Oldhams teori, då de poängterar att ansvar i arbetet ska skapa motivation för att 

prestationen ska bli bättre.118  

Både lärarsamordnaren och den personalansvariga inom vården ansåg att ansvar till en viss 

grad var något som ingick i arbetsuppgiften. Lärarsamordnaren säger: ”vi måste ta ansvar 

hela tiden, vi är ett arbetslag som förväntas göra de mesta själva”. Anledningen till detta är 

att lärarsamordnarens chef sällan befann sig på plats. 

Enligt Andersson och Harriman kan ansvar delas upp i olika nivåer: formellt, faktiskt, reellt, 

direkt och indirekt ansvar119. Alla dessa ansvarsformer finns närvarande fast vid olika 

tidpunkter ansåg våra respondenter. ”Det formella ansvaret får den anställda samma dag hon 

börjar arbeta”, ville den personalansvariga inom vården poängtera. Lärarsamordnaren och 

personalansvarig inom vården ansåg att om man tog mer initiativ och ansvar än vad som är 

förväntat så bör det belönas. Även rektorn ansåg att ansvar utöver det vanliga skulle belönas, i 

form av ökad lön.  Hon framhöll också att hon utan vidare kunde belöna sin personal med 

tårta, detta för att lyfta fram att de varit duktiga.  

 

Nilsson skriver att det visar sig viktigt att få en hög grad av självständighet och inflytande i 

arbetet för att nå högre arbetsmotivation.120 På frågan hur arbetsmotivation märks i 

organisationen, svarar rektorn: 

116 Kompendiet Kommunförbundet och Landstingsförbundet ; Arbetsbok, 2004 
117 Frick; Lönesamtal, 2004 
118 Björklund; Work motivation, 2001 
119 Andersson, Harriman; Rätt lön på rätt sätt, 1999 
120 Nilsson; Individuell lönesättning för kollektivanställda, 2000 
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”Att personalen har ett engagemang i det de gör och att de är aktiva i diskussioner, framför 

synpunkter och ger förslag till lösningar.” 

Rektorn ansåg även att motivationen åskådliggjordes i viljan att ta tag i saker och ting. Hon 

såg det då personalen inte litade till att någon annan skulle lösa problem som uppstod. De 

skulle själva se till att de löstes. Att de anställda kunde ta sådana här initiativ ansåg rektorn 

var en belöning i sig. Detta eftersom hon kunde se att när de anställda kunde göra en insats till 

att förbättra verksamheten ledde det till att de tyckte att det var roligare att arbeta. Det ledde 

till högre arbetsmotivation. Fenomenet att inre belöningar är av större vikt tar Hertzberg upp i 

sin två-faktors teori. Han drar slutsatsen att inre faktorer, såsom resultat av sitt arbete, verkar 

vara viktigare än yttre, såsom lön, för att förklara motivation.121 

 

Norén skriver att den individuella lönen ska bygga på initiativförmåga och intresse i 

organisationen122. Delaktighet till att styra mot uppsatta mål är något rektorn betonar som 

viktigt. Hon säger att eftersom omsorgen för några år sedan fick konkurrens från den privata 

sektorn blev personalen mer motiverade till att vara med och påverka kvalitén på 

verksamheten. 

”Personalen fick ett behov av att visa att vår verksamhet är bra”, säger rektorn.  

 

”Lönekriterierna utarbetas endast i ledningen”, säger personalansvarig inom vården. Inom 

skolan har lönekriterierna diskuterats, antingen direkt med personalen eller genom facket. 

Schou drar slutsatsen att hög grad av inflytande i arbetet leder till hög motivation. 123 Hos 

lärarsamordnaren har lönekriterierna diskuterats i arbetslag och alla hade möjlighet att komma 

med synpunkter och påverka. Dock framhölls att det är sällan någon som har en åsikt. Detta 

trodde hon främst berodde på att de inte ansåg sig kunna påverka. Rektorn framhåller att 

personalen har varit delaktig vid utarbetandet av kriterierna, delaktigheten består av fackets 

närvaro. De färdiga kriterierna har presenterats för personalen genom möten och mail. 

Personalansvarig inom vården anser att de anställda borde ha fått vara med och utarbeta 

kriterierna, eftersom hon tror att personalens vilja att arbeta utefter kriterierna och för att 

påverka sin egen lön hade blivit högre. Lärarförbundet betonar just att det individuella 

lönesystemet förutsätter att individen är aktiv för att påverka sin egen lön124. Skälet till att 

121 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
122 Norén; Individuell lönesättning för alla, 1998 
123 Schou; Arbetsmotivation- en studie av ingenjörer, 1991 
124 Kompendiet Lärarförbundet ; Påverka din lön, 2004 
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personalen inte fick vara delaktiga i processen kommenterar personalansvarige inom vården 

med: ”det råder alltid tidsbrist”. Även Schou understryker att det är viktigt att de anställda är 

med och formulerar målen, i det här fallet lönekriterier, för att nå motivation på sin 

arbetsplats125. Personalansvarige anser dock att delaktighet är viktigt och det ser hon tydligt 

vid månadsmötena. Då låter hon de anställda ta del av ledningens information av 

verksamheten. Hon har fått positiva reaktioner för detta då de tycker att de får vara med och 

påverka.  

 

4.3 Arbetsinsats och arbetsresultat 
Rektorn berättade att i och med omstruktureringen blev det lättare att sätta upp mål för de 

anställda. Rektorn menar att ”i och med dessa mål vet de anställda vad de förväntas 

prestera”. Frick skriver att det för lönesättaren är viktigt att sätta upp realistiska mål att styra 

mot. Målen måste också tydliggöras för varje medarbetare och visa den nära kopplingen 

mellan arbete och lön126. På lärarsamordnarens arbetsplats arbetar man utifrån olika 

styrdokument (lärarplan/kursplan etc.), som i sin tur leder personalen så att de vet vad de 

förväntas prestera. Något liknande görs inom vården, där man arbetar utifrån 

verksamhetsmålen. För personalansvarig inom vården var det viktigt att de mål som sattes 

upp var uppnåeliga för personalen. Detta eftersom hon ansåg att medarbetarna då presterade 

bättre. Jacobsen och Thorsvik skriver att, i förväntansteorin antas att hög prestation uppstår 

när en person ser att det är möjligt att uppnå något som han/hon starkt har önskat sig. En 

person som vill uppnå belöning, måste tro att det finns ett samband mellan den insats men gör 

och att man faktiskt når det resultat som leder till belöning. Teorin menar att det som är 

viktigast för att få en ökad prestation är, att medarbetarna tror att en ökad insats faktiskt leder 

till det önskade resultatet.127 

 
Lärarsamordnaren säger att man märker motivation då det upplagda arbetet faller väl ut, då 

eleverna lär sig något, eller att medarbetarna får feedback på något sätt, vilket hon anser är 

väldigt viktigt. 

Personalansvarig inom vården märker motivation hos sina medarbetare då arbetsklimatet visar 

sig bättre. Hon kan då uppleva att de anställda presterar bättre. ”Trivs man inte är det svårt att 

prestera bättre.” 

125 Schou; Arbetsmotivation – en studie av ingenjörer, 1991 
126 Frick; Lönesamtal, 2004 
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Enligt Carlsson och Wallenberg har motivationen ett klart samband till prestationerna. Med 

det menar författarna att de individer som är mer motiverade gör bra prestationer, medan de 

som är mindre motiverade gör sämre prestationer.128 Vi frågade lönesättarna om de anställda 

vet vad de förväntas prestera och den gemensamma åsikten från de tre intervjuade personerna 

var att, de anställda visste vad de förväntades prestera. De säger att detta vet personalen 

genom att man har uppsatta mål i sitt arbete att utgå ifrån. Personalansvarige inom vården 

menar att de anställda presterar bättre då de får mer eget ansvar. Hon anser att det finns 

skillnader mellan äldre och yngre till vad som sporra dem att prestera bättre. De äldre vill ha 

mer berömmelse, höra att de är duktiga, för att de ska prestera bättre. De yngre vill öka 

kompetensen, utbilda sig och på detta sätt öka lönen. Enligt Stone är det viktigt att de 

anställda ser att bra prestation leder till positiva resultat istället för negativa. Detta för att 

skapa motivation till att prestera bättre129. 

 

4.4 Kompetens och utveckling 
Alla tre respondenter anser att kompetens och kompetensutveckling är viktigt. Rektorn säger 

”Det är viktigt med kompetensutveckling”, Lärarsamordnaren säger ”Det är A och O” och 

personalansvarige säger ”För att de anställda ska vara motiverade för sitt arbete måste det 

finnas möjlighet att utveckla sig”. 

Detta stämmer bra överens med det som Carlsson och Wallenberg kommit fram till i sin 

forskning nämligen att kompetensutveckling är en av de kärnfrågor som kan stärka 

motivationen i arbetet.130 

 

Rektorns medarbetare får själva välja kompetensutvecklingsområde, detta eftersom alla har 

olika behov. Hon berättar också att de har speciella pengar avsatta för sin 

kompetensutveckling. Det har också hänt att hon initierat utbildning för alla, då hon upplevt 

att en viss kompetens överlag saknas i gruppen. 

Nilsson menar att de faktorer som spelar en större roll för motivation och en god prestation 

hos arbetstagaren är möjligheten till nytt lärande och utveckling.131 

127 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 1995 
128 Carlsson, Wallenberg; lön – motivation - arbetsresultat, 1999 
129 Stone; Human resource management, 2001 
130 Carlsson, Wallenberg; lön – motivation - arbetsresultat, 1999 
131 Nilsson; Individuell lönesättning för kollektivanställda, 2000 
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På lärarsamordnarens arbetsplats har speciella kompetensutvecklingsplaner utarbetats för 

varje medarbetare inom arbetslaget. I dessa utvecklingsplaner skrivs ned vilken kompetens 

som medarbetarna tycker sig sakna, sedan jobbas det mot målet att denna kompetens skall 

tillgodogöras. 

 

Hos den personalansvarige inom vården har alla möjlighet att fortbilda sig, dock framhåller 

hon att budgeten inte tillåter att alla medarbetare fortbildar sig samma år. Hon säger ”De 

anställda får lämna in en önskan om att gå en viss utbildning – sen bestämmer jag vem som 

får gå”. Carlsson och Wallenberg betonar just att motivationen hos anställda kan sjunka i 

sådana situationer då det inte finns pengar till vidareutbildning132. 

 

Både rektorn och lärarsamordnaren tycker att utveckling av kompetensen skall leda till högre 

lön. De säger båda två att på deras arbetsplats så leder kompetensutveckling i arbetet till 

löneökning. Personalansvarige inom vården anser att fortbildningen måste gagna arbetet samt 

att det måste finnas utrymme i lönebudgeten för att kompetensutvecklingen ska leda till högre 

lön. Det Norén anser är att den individuella lönen skall bygga på bl.a. kompetensutveckling, 

han anser att om detta kriteriet uppfylls så skall det löna sig vid lönesättning. 

 

Schou133 och Lawler 134 drar slutsatser i sin forskning att yttre belöningar som lön spelar en 

liten roll för arbetsmotivationen. Personalansvarige inom vården säger ”Det är inte lönen i sig 

som motiverar, utan mer att de anställda vet att vi vill satsa på dem”. Från Lawlers forskning 

finns en faktor som leder till hög motivation i arbetet, nämligen utveckling i arbetet135.  

Rektorn framhöll att kompetensutveckling var viktig både för den egna individen och dess 

medarbetare. Hon kunde tydligt se att om en person hade varit på utbildning hur hon/han 

påverkade omgivningen. Medarbetarna ville också ta del av sin arbetskollegas nyvunna 

kunskap. Även Hertzberg drar slutsatsen att yttre faktorer som lön i längden inte är det som 

leder till arbetsmotivation136.  

 

132 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999 
133 Schou; Arbetsmotivation- en studie av ingenjörer, 1991 
134 Lawler; Motivation in work organization, 1994 
135 Lawler; Motivation in work organization, 1994 
136 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
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Hur kompetensutvecklingen syns i verksamheten tycker personalansvarige åskådliggörs i 

arbetsklimatet, ”det uppstår en gnista, de presterar bättre och trivs mer på sin arbetsplats”. 

Hon menar också på att de anställda vill visa för de andra vad de lärt sig. McClellands teori 

som bygger på Maslows behovsteori innehåller begreppen uppskattning och 

självförverkligande. Dessa begrepp ligger överst i behovspyramiden. Enligt McClelland kan 

denna nivå uppnås innan föregående nivåer uppfyllts. Uppskattning fås av den medarbetare 

som delar med sig av sin nyvunna kunskap. 

Lärarsamordnaren tycker också att medarbetarna presterar bättre när de fått utöka sin 

kompetens. Hon kunde tydligt se hur medarbetarnas engagemang växte efter tex en kurs. ”De 

gick på kurs, massa nytt, de fick en kick, allt blev roligare” säger lärarsamordnaren lite 

skämtsamt. Hon framhåller dock att vissa av medarbetarna inte använder sitt nya lärande, ”De 

fortsätter i gamla banor”. Rektorn säger att kompetensen syns genom de anställdas dagliga 

arbete. Hon framhåller att viss kunskap märks om det intresserar medarbetarna tex vid 

utomhus aktivitet och barnen skall lära sig träd, mossor etc. om medarbetaren själv är 

intresserad och motiverad så är det lättare att förmedla kunskapen.  

 

4.5 Samarbetsförmåga 
Carlsson och Wallenberg framhåller att återkoppling från chefen är en mycket viktig 

motivationsfaktor137. Lärarsamordnaren saknade löpande feedback samt uppföljning av 

lönesamtalen. Feedback var något den personalansvariga inom vården hade ont om tid till. 

Hon hade lönesamtal en gång om året, men ingen uppföljning fanns inplanerad. 

Personalansvarige inom vården såg trots allt att hennes medarbetare tyckte om när hon gav 

dem löpande feedback. Det kunde vara en klapp på axeln eller att hon sa till dem att de hade 

utfört ett bra jobb. I samband med månadsmöten låter hon dessutom de anställda ta del av 

information från ledningsmötet. Detta är något som hon har fått positiv respons för.  

Rektorn såg löpande feedback som en mycket viktig del av arbetsgången. ”Framförallt 

positiv feedback är av stor vikt, men även den negativa.” Exempelvis kunde hon premiera en 

anställd som gjort en förändring i verksamheten som gynnade barnen. Hon kunde vara med på 

en samling och belöna läraren om den var riktigt bra.   

137 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999  
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Feedback är en av de egenskaper Hackman och Oldham använder i sin teori för trivsel och 

motivation och som ska leda till att arbetet upplevs som meningsfullt, att man upplever ansvar 

för resultatet, att man har faktisk kunskap om resultaten av det man gör. 138 

 
När vi intervjuade rektorn, berättade hon hur viktigt hon ansåg att det var med 

samarbetsförmåga. ”Det är viktigt eftersom man jobbar väldigt tätt, man ägnar stor tid 

tillsammans med sina arbetskamrater”, svarade hon. Hon fortsatte med att det kräver att man 

kan samarbeta och har förståelse för varandra när man arbetar mycket ihop. ”Man umgås 

nästan mer tid med arbetskamraterna än med sin egen familj.” När vi talade med 

lärarsamordnaren poängterade även hon att samarbetsförmåga var ett mycket betydelsefullt 

lönekriterie. Hon ansåg att det var av stor vikt att vara positivt stödjande medarbetarna 

emellan. Samarbetsförmåga ser vi som en nivå i Maslows beovshierarki, nämligen sociala 

behov och gemenskap. Denna nivå innefattar exempelvis vänskap och samhörighet.139 

 

Enligt personalsamordnaren inom vården kan man märka samhörighet och bra samarbete när 

medarbetarna hjälper och stöttar varandra. Rektorn ansåg att man kunde känna det på 

harmonin i arbetslagen. ”Jag märker det på stämningen, att det finns en god anda”, svarade 

hon. 

Carlsson och Wallenberg framhåller vikten av att ha en bra kommunikation i verksamheten, 

framförallt mellan chef och medarbetare140. Personalansvarig inom vården säger tvärtom att 

samarbetet mellan hennes medarbetare är det som är av störst vikt. Detta eftersom hon var 

borta stor del av arbetstiden från sina anställda.   ”Ett bra samarbete syns på arbetsklimatet”, 

påpekade hon. Hon fortsatte med att ett gott arbetsklimat var det allra viktigaste att sträva 

mot. Det var på arbetsklimatet hon kunde se motivationen. ”Trivs man inte på sin arbetsplats 

är det svårt att bli motiverad.” 

 

Svensson141 och Hatch142 betonar att belöningar inte bara är positiva utan kan ibland också 

ställa till problem. Avundsjuka kan skapas om tyngden läggs på olika individers specifika 

resultat. Det kan enligt Hatch leda till att samarbete inte värderas särskilt högt av människor i 

organisationen. Samma resonemang kunde vi uppfatta hos våra tre respondenter. 

138 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
139 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
140 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999   
141 Svensson; Belöningssystem, 2001 
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Personalsamordnaren såg risken med individuell lön som att människor arbetar för sin egen 

skull och inte organisationens. ”Det finns risk för att det blir en ständig jakt efter högre lön, 

sa rektorn.” Rektorn framhöll hur viktigt det är att belöna samarbetsförmåga för att få den 

individuella lönen att fungera som en motivator som leder både organisationen och individen 

framåt. Liknade resonemang har Carlsson och Wallenberg när de framhåller att det finns ett 

dubbelt syfte med ökad arbetsmotivation. För organisationen är målet att bli effektivare och 

för individen att få ett meningsfullare arbetsliv.143 Personalsamordnaren inom vården ansåg 

att kriteriet samarbetsförmåga inte alltid är lätt för lönesättaren att åskådliggöra. Detta 

eftersom det är svårt att mäta. Lawler skriver för att lönen skall ha positiv effekt på 

motivationen måste arbetsresultatet vara mätbart. I jobb där många samarbetar för att uppnå 

resultat är detta enligt Lawler svårt.  

 

Enligt Krona måste man dock ha i åtanke att för en individ är de egna målen centralast. Enligt 

författaren tar en person sällan anställning för att uppnå organisationens mål.144 Detta var 

något rektorn höll med om då hon uttryckte: ”I grund och botten tar man anställning för att 

försörja sig.” Enligt Lawler borde belöningar därför utformas efter individens behov för att 

nå högre arbetsmotivation145. 

4.6  Individuell och differentierad lön 
Carlsson och Wallenberg gör tolkningen att lönen idag inte är viktig för arbetsmotivationen, 

men om den var rätt utformad skulle den vara av stor vikt.146 Rektorn vi intervjuade 

instämmer i samma resonemang då hon framhåller att individuella löner funnits så kort tid 

inom denna sektor.  ”Ger man det lite tid för utarbetning tror jag att det är en utmärkt 

löneform, man måste ge det en chans”, säger hon. Hon kunde dock tydligt se vilka som inte 

tyckte om individuell lön som löneform. Ofta var det de som var duktiga som var positiva och 

de som var mindre duktiga som var negativa.  

Inställningen till individuella löner var olika hos de anställda, menar personalansvarige inom 

vården. Hon kunde märka att de äldre hellre såg att det gamla lönesystemet kom tillbaka, 

medan de yngre ansåg att individuell lön var något positivt. ”Det uppstår på så sätt en 

142 Hatch; Organisationsteori, 2000 
143 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999   
144 Krona, Skärvad; Framgångsrika företagskulturer, 1997 
145 Lawler; Motivation in work organization, 1994 
146 Carlsson, Wallenberg; lön - motivation – arbetsresultat, 1999   
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konflikt som motarbetar arbetsmotivationen”, sa hon. Detta förklarade hon med att de 

anställda fick svårare att samarbeta med varandra då de hade olika åsikter. 

Personalansvarig inom vården fortsätter med att för att individuell lön ska fungera bör alla 

inom organisationen tro på systemet. Hon menar att personalen måste tro att deras 

prestationer leder till mer lön. Detta är vad Lundberg och Hellström kallar sambandscirkeln 

mellan lön, motivation och resultat147. 

 

Nilsson betonar att de faktorer som leder till arbetsmotivation är hög grad av självständighet 

och inflytande i arbetet148. Detta menar även personalansvarig inom vården som säger att 

ansvar och förtroende från chefen är det som leder till hög motivation hos hennes anställda. 

Pengar är av mindre betydelse eftersom det inom offentlig sektor handlar om så små summor. 

Även rektorn och lärarsamordnaren konstaterade att det endast finns små resurser till 

löneutdelning. Även Schou framhåller att yttre belöningar såsom lön spelar en liten roll för 

arbetsmotivationen149. 

 

Både rektorn och den personalansvariga inom vården kunde uppleva en viss osämja bland 

medarbetarna i samband med lönesamtal. De kunde båda uppfatta att de anställda jämförde 

sina löner med varandra. Rektorn poängterade: ”Det handlar inte om pengarna då det rör sig 

om småsummor inom vår verksamhet, men just att den ena får mer än den andra ställer till 

det.” Lärarsamordnaren kunde inte tydligt se att de anställda jämförde löner på ett negativt 

sätt. Hon kunde inte uppleva ett jämförande mellan arbetstagare som hade samma 

arbetssyssla, men när någon med lägre befattning fick utföra arbetsuppgift som skulle ha 

gjorts av medarbetare med högre befattning kunde jämförelse inträffa. ”Det har hänt att 

assistenter har jämfört sig med lärarna när de får utföra lärares jobb.” ”Detta främst 

eftersom löneskillnader är stor och ansvaret ibland är detsamma.” 

Detta fenomen är vad jämviktsteorin, enligt Jacobsen och Thorsvik handlar om. Enligt denna 

teori är belöningen ovidkommande. Jämvikt råder när individen anser att förhållandet mellan 

den egna arbetsinsatsen och utbytet motsvarar förhållandet mellan andras insats och utbyte. 

Enligt Jacobsen och Thorsvik ligger grunden i att människor vill bli behandlade lika.150 

147  Lundberg, Hellström; Lönekultur, 1985 
148 Nilsson; Individuell lönesättning för kollektivanställda, 2000 
149  Schou; Arbetsmotivation- en studie av ingenjörer, 1991 
150 Thorsvik, Jacobsen; Hur moderna organisationer fungerar, 2002 
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Personalansvarig inom vården kunde uppleva en konflikt mellan de som jobbat länge och de 

som kom nya. ”En del har svårt att acceptera att någon som kommer ny kan få högre lön än 

de som har arbetet länge”, sa hon. ”De som jobbat på denna arbetsplats en längre tid var 

med när det gamla lönesystemet gällde”, fortsatte hon. Då var det lika lön för lika arbete och 

man kunde höja sin lön genom att vara länge på samma arbetsplats. Personalsamordnaren 

poängterar att de endast har haft individuella löner i några år och det har varit en stor 

omställning för hennes personal. ”Det är svårt för många att framhålla sig själva och säga att 

det man gör är bra.” 
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5. SLUTSATS 
I detta avsnitt kommer vi att presentera den slutsats vi dragit utifrån vår tolkning av empiri 

och teori. Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelse för hur utvalda lönekriterier 

förhåller sig till arbetsmotivation inom offentlig verksamhet. Undersökningen belyser på 

vilket sätt lönesättaren tolkar hur individuell lönesättning genom dess kriterier påverkar 

arbetsmotivationen. 

5.1 Slutsats och egna reflektioner 

Vi ställde oss frågan, hur de teoretiska individuella lönesättningskriterierna förhåller sig till 

den verkliga arbetsmotivationen för individer inom offentlig verksamhet? 

I vår studie var vi inte ute efter att dra några generella slutsatser, men vi kunde se vissa 

svårigheter med de individuella lönekriterierna och arbetsmotivation inom offentlig 

verksamhet. 

 

Vi kunde i vår empiri iaktta att det fanns svårigheter med kriteriet delaktighet vid individuell 

lönesättning. Det hände att personalen inte var delaktiga vid utarbetandet av lönekriterierna. I 

de fall personalen fick vara delaktiga var det få som var det, framförallt för att de inte trodde 

sig kunna påverka. Detta motsäger det som teorin säger om att högre grad av inflytande i 

arbetet leder till hög motivation. Om personalen inte får vara delaktiga i utarbetandet av 

lönekriterierna och kriterierna för individuell lön skulle vara högt ställda, kan svårigheter 

uppstå. Enligt förväntansteorin kan motivation motarbetas om målen är för högt ställda. Om 

de anställda inte tror på kriterierna och inte tror sig kunna uppnå dem, blir det snarare 

omotiverade än motiverade för dem.  

Vi kunde ändå se att det var viktigt för lönesättarna att personalen kände till verksamhetens 

mål och att de var uppnåeliga. Personalen måste tro på att prestationer leder till mer lön. Vi 

reflekterade dock över att det verkade vara svårt att uppnå  delaktighet och att belöna den. 

 

 Svårigheten med kompetensutveckling var inte om det var viktigt, hos våra respondenter, 

utan huruvida det skulle belönas. Organisationerna hade olika bild av vad belöningen skulle 

grundas på. De hade också olika beslutsvägar när kompetensutveckling skulle genomföras. De 

svårigheter vi iakttog var att budgeten inte höll för att alla skulle utbilda sig samma år.  På så 

sätt blir det svårt för den egna individen att påverka sin kompetensutveckling och därmed sin 
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egen lön. Däremot framhölls att det inte var lönen som var sporren för kompetensutveckling 

utan att de anställda såg att verksamheten ville satsa på dem. 

En ytterligare aspekt är att kurser och kompetensutveckling inte nödvändigtvis leder till ökad 

arbetsmotivation då vissa medarbetare inte använder sitt nya lärande utan de fortsätter i gamla 

banor. 

 

Att arbetsmotivationen syns på arbetsklimatet kunde vi uppfatta. Ett gott arbetsklimat var 

framförallt viktigt mellan medarbetarna eftersom chefen endast var på plats någon dag i 

veckan. Samarbetsförmåga var något som var mycket viktigt att belöna eftersom det leder 

både organisationen och individen framåt. Dock framhölls att det är svårt att åskådliggöra. 

Vår reflektion är att samarbetsförmåga kan vara svårt att belöna, om lönesättaren inte är på 

plats och kan iaktta den. Kanske är det så att samarbetsförmåga uppkommer utan krav på 

belöningar i form av lön. Samarbetsförmågan växer snarare ur den sociala gemenskapen på 

arbetsplatsen än från de individuella lönekriterierna. 

 

Det som vi fann i empirin som verkade motivationshöjande hos de tre respondenterna var när 

deras anställda fick beröm eller fick höra att de var duktiga. Det kunde räcka med en klapp på 

axeln för att arbetsmotivationen hos en anställd skulle öka. Det kunde också vara mycket 

uppskattat när det bjöds på tårta för att visa uppskattning över medarbetarnas insats. 

 

Enligt teorin förutsätter det individuella lönesystemet att individen är aktiv för att påverka sin 

egen lön. Om medarbetaren inte tillåts att vara aktiv, hur skall den då kunna påverka sin lön. 

De personer vi intervjuade antydde att som lönesystemet är utformat idag är det svårt att få 

det att fungera som motivationshöjare. Det påpekades att det framförallt kan gälla offentlig 

verksamhet eftersom det endast finns lite resurser att tillgå till lönesättningen.   

Inställningen till det individuella lönesystemet kunde skilda sig beroende på arbetstagarens 

ålder.  De äldre var mer negativa till att lönen var individuell och ville hellre ha tillbaka det 

gamla lönesystemet. De som arbetat kortare tid inom verksamheten var mer positiva då 

individuell lön är ett sätt att påverka och höja sin egen lön. 

Vi kunde trots allt se att lönesättarna ansåg att individuell lön som löneform var något som 

var positivt. Dock behövs det lite tid för utarbetning. Det behövs ett kontinuerligt samarbete 

mellan lönesättaren och arbetstagaren för att i framtiden få ett stabilt motivationshöjande 

lönesystem. 
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5.2 Källkritik 
Om vi hade intervjuat personer som inte arbetar med lönesättning kanske vi inte hade fått så 

liknande och förskönade svar. För exempelvis en anställd som inte får den 

kompetensutveckling eller ansvar som de själva tycker att de är värda framhåller förmodligen 

den negativa aspekten. Vidare upplevde vi att vi fick en förskönad bild angående hur 

lönesättningen fungerad från framför allt en av respondenterna. 
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6. Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser att det kunde vara intressant att jämföra de svar man får från lönesättaren med de 

svar man får från dennes arbetare för att se om de har liknande intressen med individuell lön. 

Detta för att få en större omfattning på studien. Det hade även varit intressant att göra en 

jämförelse mellan privat respektive offentlig sektor. 

 

Det skulle även vara givande att undersöka om lönesättningskriterier för offentlig sektor 

minskar motivationen för de anställda och är det kanske så att kriterierna skadar 

medarbetarna, kan de vara en orsak till den höga utbrändheten inom offentlig sektor. Detta 

lämnar vi till fortsatt forskning. 
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BILAGA 1. Intervjufrågor 
Intervjufrågor 
 

1. Vilka kriterier ligger till grund för den individuella lönen? 

a. Skulle du vilja använda några andra kriterier? (Vilka, Varför) 

2. Hur har kriterierna utarbetats? (i samarbete med personalen, bestämts i ledningen etc.)  

a. Hur har personalen fått kännedom om kriterierna? Hur delges de? 

b. Använder ni er av lönesamtal?  

3. På vilket sätt får de anställda feedback för sina prestationer? 

a. När ges denna feedback? (hur ofta) 

4. Vet de anställda vad de förväntas prestera? 

a. Vad har du för erfarenhet av vad som gör att de anställda vill prestera bättre? (Lön, 

utbildning, krävande arbete) 

5. På vilket sätt förväntas de anställda ta initiativ? 

a. Belönas de anställda som tar mer initiativ än vad som förväntas? 

b. Om ja, Hur belönas de? 

6. Finns det någon möjlighet till utveckling för personalen? (utbildning, kurser) 

a. Anser du det viktigt med lärande (utveckling) i arbetet? 

7. Om personalen utökar sin kompetens, anser du att detta skall belönas i lönen? 

a. Upplever du att de anställda som utökar sin kompetens presterar bättre? 

b. Om ja, hur syns det? 

8. Är samarbetsförmåga något som ni tar hänsyn till vid lönesättning? 

a. Hur märks ett bra samarbete? (medarbetare-medarbetare, medarbetare-chef) 

9. Jämför de anställda sig med varandra, vad gäller lön?  

a. Hur märks det? Är det positivt eller negativt? 

10. Hur märker du att de anställda är motiverade i arbetet? 

11. Tror du att kriterierna för individuell lön kan skapa motivation i arbetet? 
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12. Vad anser du att de anställda har för inställning till individuell lön? 

a. Hur märker du att de anställda är missnöjda / belåtna med lönen? 
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